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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 7 

Mødedato: 22. august 2018 

Tidspunkt: kl. 11-16 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Anne Blond, Mads Quistgaard, Lisbet Friis, Ane Fabricius, Janne Krogh 

Afbud fra udvalget:  

Til stede fra Slots- og kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Signe Marie Jacobsen (Undt. Punkt 9 og 12-16), Peter Birch (ref) 

 

Herudover deltog Mikala Rørbech i punkt 5, Jens-Martin Skibsted, Grethe Wittrock og Helene Kors-

gaard i punkt 8 

Godkendt af udvalget den: 3. september 2018 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Siden sidste møde har udvalget haft ansøgningsfrist, samt lagt sig fast på deres strategi. Der er lø-

bende blevet taget stilling til ændringer af allerede tilskudsgivne projekter. 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for økonomi. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anne refererede fra sidste bestyrelsesmøde. Der blev bl.a. diskuteret geografisk spredning af kunst-

tøtte, da bestyrelsen ønsker flere ansøgninger fra hele landet.  

 

5. Strategi, Vision & kommunikation 

Udvalget drøftede kriterier for kunstneriske kvalitet, med et ønske om en varierende forståelse. 

Udvalget drøftede med Mikala, hvordan man ønsker at kommunikere den fastlagte strategi, samt 

hvem den primære målgruppe er. Udvalget vil afvente det kommunikative indtil næste møde, så der er 

mulighed for at tænke yderligere. 

Slutteligt præsenterede Lone sekretariatets foreløbige arbejde med mapping og research af udvalgets 

indsats i USA.   

 

Udvalget besluttede: 

 At ændre ordlyden på de kunstneriske kvaliteter i strategien for at gøre dem mere åbne. 

 At sekretariatet kommer med et oplæg til kommunikationsstrategi, og der i første omgang bliver 

udsendt en pressemeddelelse der bliver fulgt op af en kronik. 

 At sekretariatet kommer med et udspil til en handlingsplan for udvalgets USA-satsning 

 At et evaluere puljerne, samt se på statistik efter næste behandlingsmøde 

 

6. Mindcraft 

Udvalget drøftede hvordan afviklingen af Mindcraft skulle finde sted. Udvalget besluttede, at 

Mindcraft brandet er stærkt i sig selv, og vil ikke afskrive muligheden for at det kunne genopstå 

i en anden med andre afsendere. 

 

Udvalget besluttede: 

 At sekretariatet undersøger potentielle aftagere for Mindcraft brandet. 

 

7. Frokost 

 

8. Manifesta 

Udvalget fik under punkt 8 besøg af Jens-Martin Skibsted og Grethe Wittrock, som sekretariatet har 

kontaktet på vegne af udvalget. Jens-Martin Skibsted og Grethe Wittrock har takket ja til, at være vær-
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ter/tovholdere for Manifesta 2019 og det blev besluttet, at de kommer med et oplæg til næste ud-

valgsmøde. 

 

 

 

9. Dialogmøde 

Udvalget fulgte op på deres snak om, at afholde et dialogmøde med interessenter og samarbejdspart-

nere i september måned.  

Udvalget besluttede: 

 At sekretariatet kommer med et udkast til et dialogmøde der skal ligge i den nærmeste fremtid. 

 

10. Samarbejde med legatudvalget 

Udvalget drøftede mulighederne for samarbejde med legatudvalget for kunsthåndværk og design. Her 

blev især lagt vægt på et samarbejde om Esbjerg og potentielle info-møder rundt i landet. 

Herefter drøftede udvalget mulighederne for at lave info-møder rundt om i landet for at komme i  

kontakt med ansøgere mv. Sekretariatet arbejder på et forslag til format som skal drøftes med 

legatudvalget om hvor og i hvilken form info-møder om puljerne kunne finde sted.   

 

Udvalget besluttede:  

 At afvente Legatudvalget i forhold til hvorvidt man ønsker at deltage i Esbjerg-satsningen. 

 At sekretariatet kommer med et udspil til hvordan en tur rundt i landet kunne tage form, og hvor-

dan man kan samarbejde med Legatudvalget i den henseende. 

 

 

11. Londontur 

Sekretariatet orienterede Udvalget om den forestående Londontur i september, hvor Mads og Janne 

skal afsted. Sekretariatet er i kontakt med ambassaden i London om et potentielt program, ligesom at 

udvalget blev opfordret til at komme med input, hvis der er særønsker til møder mm. 

 

12. DesignETC 

Sekretariatet orienterede udvalget om sagen vedrørende DesignETC. 

 

13. Meddelelser 

Intet til dette punkt. 

 

14. Næste møde 

Næste møde afholdes torsdag den 27. september 

 

15. Eventuelt 

Udvalget drøftede potentielle udstillingsarkitekter til LACMA. Derudover ønskede udvalget en introduk-

tion til CHART DESIGN. 

 

16. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 


